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ÖZET 

XVII. yüzyıl Türk Edebiyatının mühim şairleri arasında gösterilen 

ve genç yaşta vefat eden Fehîm-i Kadîm (ö. 1647) diğer eserlerinden 
ziyade divanıyla meşhurdur. Bunda gerek üslûp sahibi bir şair olması 

gerekse Sebk-i Hindî tarzının edebiyatımızdaki ilk temsilcileri arasında 

yer alması etkilidir. Ayrıca şairin divanındaki edebî zevk ve hissiyât 

diğer eserleriyle mukayese edilemeyecek kadar yoğundur.  

Genellikle kaynaklarda Fehîm’in divanından bahsedilir ve diğer 

eserleri hakkındaki mütalâalara, birkaç kaynak istisna edilirse, sıkça 
rastlanmaz. Bazı edebiyat tarihi araştırmacılarına göre Fehîm, çocuk 

denilebilecek yaşta olmasına rağmen bir divan tertip etmiş, farklı 

türlerde eserler kaleme almıştır. Şairin divanı dışında, müstehcen 
ibârelerle dolu bir Şehrengîz’i; yedi yüz civarında kelâm-ı kibâr, darb-ı 

mesel ve deyimden müteşekkil Durûb-ı Emsâl-i Türkî adlı atasözleri 

mecmuası; Arap, Arnavut, Ermeni, Rum, Yahudi, Tatar, Acem, Kürt, 
Türk ve kendi ağzından konuşmaların yer aldığı Bahr-i Tavil’i; bazı din 

büyüklerine (Hz. Peygamber, Hz. Ali vb.), tarihî şahsiyetlere (Harun 

Reşid, Behlûl-i Dânâ, Câhız, Cûhâ vb.) ve bir kısmı da meçhûl 

kimselere ait latife ve Nasreddin Hoca’ya ait bazı fıkraların yer aldığı 
Tercüme-i Letâyif-i Kibâr-ı Kümmelîn adlı letâyifnâmesi vardır. 

Tercüme-i Letâyif-i Kibâr-ı Kümmelîn’de sebeb-i telif kısmının da 

bulunduğu bir mukaddime, yetmiş iki latîfe ve Nasreddin Hoca’ya ait on 
üç fıkra bulunmaktadır. Eserdeki latife ve fıkraların bir kısmı 

müstehcen niteliktedir. Bu yazıda söz konusu letâyifnâme incelenerek 

metnin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılacak ve latîfelerden örnekler 

sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fehîm-i Kadîm, Latîfe, XVII. yüzyıl, 

Nasreddin Hoca, fıkra. 
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THE JESTS OF FEHİM-İ KADÎM: TERCÜME-İ LETÂYİF-İ 

KİBÂR-I KÜMMELÎN 

 

ABSTRACT 

Fehîm-i Kadîm, who died in his youth in 1647, and is accepted as 
one of the most important poets of Turkish Literature in XVII. century, 

is famous for his divan rather than his other works. The reason of his 

state is that he has a good style and is one of first representatives of 

Sebk-i Hindî kind in our literature. In addition, the literary pleasure 

and emotions in his divan is so intense that it can not be compared 

with his other works. 

In general, the Fehîm’s divan is mentioned in sources and his 

other works are not mentioned with a few exceptions. According to some 

researchers in literatural history, Fehîm collected his divan when he 

was almost a child. He also wrote in different kinds of works. In 

addition to his divan, the poet has works such as Şehrengîz, which is 
full of obscene expressions; Durûb-ı Emsâl-i Türkî, which is a collection 

of proverbs and which contains nearly seven hundred aphorisms, 

proverbs or idioms; Bahr-i Tavil, which contains conversations of 

Armenians, Arabs, Albanians, Greeks, Jews, Tatars, Iranians, Kurds, 
Turks and his own conversations; and Tercüme-i Letâîf-i Kibâr-ı 
Kümmelîn which contains jests, belong to some religious people (such as 

the prophet of Islam and the caliph Ali), some historical people (such as 
Harun Reşid, Behlûl-i Dânâ, Câhız, Cûhâ) or some anonyms and some 

anecdotes, belong to Nasreddin Hoca. 

Tercüme-i Letâîf-i Kibâr-ı Kümmelîn is composed of an introduction 

which contains also seventy two jests and thirteen anecdotes of 

Nasreddin Hoca some of the anecdotes are obscense. In this study we 

will try to evaluate in detail and to present some examples of the jests 
by studying the mentioned work and by determining the sources. 

Key Words: Fehîm-i Kadîm, Jests, XVII. century, Nasreddin Hoca, 

Anecdotes 

 

Giriş 

Arapça  ل, ط, ف üçlü kökünden türemiĢ bir kelime olan latife, lügatta, “güldürecek 

tuhaf ve güzel söz ve hikâye, Ģaka, mizac”
1
; “Ģaka, hakîkî olmayarak eğlence maksadıyla 

bir nükteyi hâvî olmak üzere söylenilen söz yâhut yapılan Ģey”
2
 mânâlarına gelmektedir.  

Edebî bir kavram olarak sözle ifade edilmesi güç ince mânâ, kalbe doğan duygu; 

güldürecek tuhaf söz ve hikâyeyi ifade eder. Latife ve daha sonraki adlandırılıĢına göre 

fıkra, anlatım bakımından hikâye, güldürme yönünden de mizah karakteri taĢıdığı için bu 

iki tür arasında görülmüĢtür. Türk edebiyatında ilk yazılı örneklerine Dîvânü Lügāti't-Türk, 

Kutadgu Bilig ve Dede Korkut Hikâyeleri gibi Ġslâmî Türk edebiyatının ilk dönem 

                                                 
1 ġemseddin Sâmî, Kāmûs-ı Türkî, Ġkdâm Matbaası, Dersaadet 1317, s. 1240. 
2 Muallim Nâcî, Lügat-ı Nâcî, Asır Matbaası, ts. s. 572. 
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eserlerinde rastlanan latifenin, Osmanlı devri edebiyatı içinde edebî bir terim hâlini alarak 

kullanılması XVI. yüzyıldan sonradır. Bu dönemden itibaren latifelerin toplanıp yazıldığı 

mecmualara “Letâyif, Letâyif-nâme” adları verilmiĢtir.
3
  

Klâsik Türk edebiyatında, letâyif-nâme türündeki eserler nitelikleri itibariyle 

manzum latifeler, mensur fıkralar, mektuplar ve münazaralar Ģeklinde tasnif edilmektedir.
4
 

Letâyif-nâmelerinde dâhil edilebileceği gülmece ve yergiler, amaç, konu ve kapsam 

bakımından ise incitmeyen gülmece ve alay; mutâyebe ve mülâtafa adı altında ĢakalaĢma; 

kaba Ģaka, sataĢma ve taĢlama; iğrenç yerme ve sövme olmak üzere dört grupta 

incelenebilir.
5
 

Letâyif-nâmeler ibret verici, düĢündürücü ve eğlendirici hikâye ve fıkra ihtiva eden 

kitapçıklardır. Bunlarda anlatılan hikâyeler sadece okuyucuyu eğlendirmek için değil, aynı 

zamanda ona bilgi, görüĢ ve anlayıĢ kazandırmak için seçilmekteydi. Bu kitaplarda bazen 

de açık saçık hikâyelere rastlanmaktadır. Eskiden meclislere kadınlar dâhil olmadığından o 

tür hikâyeler anlatmak ayıp sayılmazdı. Maksat, anlayıĢlı kiĢilere ibretlik birer ders 

vermekti. Letâyif-nâmelerde nakledilen hikâyelerin çoğu tanınmıĢ sultanlara, vezir, 

kazasker, kadı vb. devlet ve idare adamlarına, meĢhur bilginlere ve Ģairlere atfolunur.
6
  

Latifeler söylendikleri dönemin dil ve üslûp özellikleriyle halk deyim ve söyleyiĢ 

unsurlarını içine almaları yanında, cemiyet hayatına ve tarihî, edebî simalara ıĢık 

tutmalarıyla da önem taĢımaktadır. Bunların içinde zaman zaman maksadı aĢan anlatımlara 

ve müstehcen olanlara da rastlanmaktadır. XVI. asır Ģairlerinden Lâmiî Çelebi, derlediği 

latifeleri oğlu Abdullah Çelebi‟ye verirken onu insana bir Ģey kazandırmayan ve boĢ 

Ģakalardan ibaret olan bu sözlere karĢı uyarmaktadır. Latifelerin bir söz oyunu olma özelli-

ğine de iĢaret eden Lâmiî, bunları değerli kılan Ģeyin içlerinde taĢıdıkları hikmetler 

olduğunu belirtmektedir. 

Latifeleri toplayan baĢlıca çalıĢmalar arasında Lâmiî Çelebi'nin (ö. 938/1532) 

derlemeye baĢladığı, oğlu Abdullah Çelebi tarafından tamamlanarak tertip edilen 

Letâyifnâme,
7
 Zâtî‟nin (ö. 953/1546) Letâyif,

8
 Hüsam ġahrâviyyü‟l-Gülûgî‟nin (XVI. 

yüzyıl) Kanunî Sultan Süleyman adına hazırladığı Harnâme, Bursalı Cinânî‟nin (ö. 

1004/1595) III. Murad'ın emriyle hazırladığı Bedâyiü'l-âsâr,
9
 yazarı bilinmeyen Râznâme, 

Fehîm-i Kadîm‟in (ö. 1057/ 1647) içinde seksenden fazla latifenin bulunduğu Tercüme-i 

Letâyif-i Kibâr-ı Kümmelîn, MüneccimbaĢı DerviĢ Ahmed Dede‟nin (ö. 1113/1702) 

Letâyifnâme ve Tokatlı Ebûbekir Kânî‟nin (ö. 1206/1792) Letâyif adlı eserleri sayılabilir.
10

 

 

                                                 
3 Ġbrahim Altunel, “Latife” DİA, Ġstanbul 2003, C. 27, s. 109;  Ayrıca bu tür hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Rıdvan 

Canım, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara 2011, s. 114-117; ġener Demirel, “Eski Türk 

Edebiyatında Letâif-nâmeler ve Bir Yazma Eserin Der-kenarındaki Latîfeler”, Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, 

Ankara 2010, s. 225-240; AyĢe Yıldız, “Latîfe”, “Letâifnâme”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri 

Ansiklopedik Sözlüğü,  AKMB Yayınları, Ankara 2005, C. 4, s. 236-237;  246-248. 
4 AyĢe Yıldız, “Letâifnâme”, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü,  AKMB Yayınları, 

Ankara 2005, C. 4, s. 246. 
5 Agâh Sırrı Levend, “Divan Edebiyatında Gülmece ve Yergi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1970, s. 41. 
6 Mehmet ÇavuĢoğlu, “Letâyif-nâmeler ve Nasreddin Hoca”, Türk Edebiyatı, Ġstanbul 1995, Sayı 255, s. 23-24. 
7
 Lâmiî-zâde Abdullah Çelebi, Latifeler, Tercüman 1001 Temel Eser, Ġstanbul 1978. 

8 Mehmet ÇavuĢoğlu, “Zâtî‟nin Letâyifi-I”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 

18, Ġstanbul 1970; “Zâtî‟nin Letâyifi-II”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 22, 

Ġstanbul 1974, s. 143-161. 
9 Cinânî, Bedâyiü’l-âsâr, (hzl. Osman Ünlü), Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2009. 
10 Altunel, agm, s. 109. 
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Fehîm-i Kadîm ve Eserleri  

ġiirlerinde Fehîm mahlasını kullanan Ģairin asıl adı Mustafa‟dır. Babasının unculuk 

yahut kurabiyecilik yapmasından dolayı “Uncuzâde” lakabıyla tanınmıĢtır. ġaire, “Kadîm” 

sıfatı ise XIX. asır Ģairlerinden Süleyman Fehîm Efendi‟yle karıĢtırılmaması için sonradan 

verilmiĢtir.
11

  

Kaynaklarda Ģairin doğum tarihine ve vefat ettiğinde kaç yaĢında olduğuna dair 

ihtilaflar mevcuttur. Fehîm‟in yakın dostu olan Evliya Çelebi ve XVIII. asır tezkire 

yazarlarından Safâyî onun on sekiz yaĢlarında divan tertip ettiğinden bahsetmektedir.
12

 

Ancak çeĢitli kaynaklar ve edebiyat tarihleri Fehîm'in bir “harika çocuk” olduğu fikrini 

benimsemiĢ gibi görünseler de onun 1640‟ta ölen IV. Murad için söylediği ünlü kasidenin 

on iki on üç yaĢlarındaki bir çocuk tarafından söylenmiĢ olması pek mümkün 

görünmemektedir.
13

  

Fehîm‟in kısa hayatı talihsizlikler içinde geçmiĢ görünmektedir. Onun bir müddet 

kâtiplik yaptığı, daha sonra Kudüs, Mekke, Medine, Edirne ve son olarak da Mısır‟da 

bulunduğu bilinmektedir. Fehîm, nihayet Mısır Kalesi dizdarı Mehmed Ağanın sağladığı 

imkânlarla Mısır hazinesini Ġstanbul‟a götüren bir kafileye katılmıĢtır. Kendi ifadesiyle 

“Mısır zindanı”ndan kurtulup “vatan-ı aslî” dediği Ġstanbul‟a hareket eder. Ancak bu 

arzusuna kavuĢamadan sıtma veya muhtemelen veba sebebiyle, Müstakimzâde‟nin verdiği 

“vefât-ı Ģâir” terkibinin gösterdiği 1057 (1647) yılında Konya‟nın Ilgın kazasında vefat 

etmiĢtir.  

Fehîm‟in en büyük özelliği kendine has bir üslûba sahip olmasıdır. Bunda divan 

Ģiirinde genellikle kalıplaĢmıĢ biçimdeki tasvirlerden sıyrılarak yeni anlatım Ģekillerine 

baĢvurması ve halk yaĢayıĢ ve söyleyiĢini Ģiire sokan ifade tarzının da tesiri vardır. Sebk-i 

Hindî‟nin divan Ģiirindeki ilk büyük temsilcilerindendir. Fehîm, Ģiirinde fazla sözden 

kaçınıp kısa ve dolgun söyleyiĢi tercih etmiĢ, aynı zamanda kafiye ve rediflerde de 

yenilikler ortaya koymuĢtur.  

ġairin en meĢhur eseri divanıdır. Fazla hacimli olmayan bu eserin kütüphanelerde 

30‟dan fazla nüshası bulunmaktadır. Eser, ilk defa Sadettin Nüzhet Ergun tarafından her 

hangi bir incelemeye tabi tutulmaksızın yayınlanmıĢtır.
14

 Daha sonraları Tahir Üzgör 

tarafından doktora tezine konu edilmiĢ, eserin tenkitli metni ve günümüz Türkçesine 

çevrilmiĢ hâli yayınlanmıĢtır.
15

 

Fehîm, divan dıĢında farklı türlerde küçük hacimlerde çeĢitli eserler kaleme 

almıĢtır. ġairin, mesnevi kısımları aruzun “feilâtün mefâilün feilün” kalıbıyla yazılan 

Şehrengîz‟i Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesi‟nde bir yazma içinde yer almaktadır. BaĢta 

dört rubâî, 116 mesnevi beyti, ardından baĢka bir rubâî; sonda kendisi dâhil olmak üzere 

çeĢitli kiĢiler hakkında yazdığı genellikle beĢer mesnevi beytinden ibaret yirmi parçadan 

meydana gelen 104 beyit, beĢ beyitlik bir gazel, mesnevi tarzında on sekiz beyitlik bir 

hatime, beĢ beyitlik bir kıta, beĢ beyitlik bir gazel, ayrıca yedi beyitlik bir baĢka gazel 

olmak üzere tertip edilmiĢtir. Eser, baĢtan sona kadar müstehcen ifadelerle doludur. 

                                                 
11 Tahir Üzgör, “Fehîm-i Kadîm”, DİA, Ġstanbul 1995, C. 12, s. 295. 
12 Mustafa Safâyî, Tezkire-i Safâyî (hzl. Pervin Çapan), AKMB Yayınları, Ankara 2005, s. 443; Ali Cânib Yöntem, 

“Fehîm-i Kadîm”, MEB İA, EskiĢehir 1997, C. 4, s. 538. 
13

 Tahir Üzgör, Fehîm-i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, AKMB Yayınları, Ankara 1991, s. 

4. 
14 Sadettin Nüzhet Ergun, Fehim, Kanaat Kütüphanesi, Ġstanbul 1934. 
15 Tahir Üzgör, Fehîm-i Kadîm Hayatı, Sanatı, Dîvân’ı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, AKMB Yayınları, Ankara 1991. 
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ġairin bir baĢka eseri, doksan yedi “feilâtün” tefilesinden meydana gelen Bahr-ı 

Tavîl‟idir. Ġlk bölümden sonra sırasıyla Arap, Arnavut, Ermeni, Rum, Yahudi, Tatar, 

Acem, Kürt, Türk ve kendi ağzından olmak üzere elliĢer tefileye yakın on bölümden ibaret 

bu eseri de Şehrengîz‟inin bulunduğu yazma içindedir. 

Fehîm külliyatı denilebilecek yazmada bulunan bir baĢka eser 73a-77b varakları 

arasındaki Durûb-ı Emsâl-ı Türkî‟dir.
16

 Türk atasözlerinin elifbâ sırasına göre düzenlediği 

bu eserde 489‟u atasözü; 199‟u deyim, bedduâ, nida ve kısa söz yer almaktadır. Her ne 

kadar eserin adında Türk atasözleri olduğu bildirilmiĢse de içinde Arapça ve Farsça darb-ı 

mesel ve kelâm-ı kibârlar da bulunmaktadır. 

ġairin son eseri ise bu yazının konusu olan Tercüme-i Letâyif-i Kibâr-ı 

Kümmelîn‟dir. 

Tercüme-i Letâyif-i Kibâr-ı Kümmelîn 

Fehîm‟in mensur eserlerinden olan bu letâyif-nâme, Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY. 

2932 numarada kayıtlı divan nüshasının sonunda 66b-73a varakları arasında bulunmaktadır. Eser 

mensur bir mukaddimeyle baĢlar; bunu takip eden yetmiĢ iki latife ve Nasreddin Hoca‟ya ait on üç 

fıkra ile sona erer. 

a) Eserin Adı 

Yazar eserin adı hususunda, mukaddimede yahut metin boyunca herhangi bir bilgi vermez. 

Ancak eserin ismi, Fehîm külliyâtının içinde latifelere ayrılan kısmın baĢlığında yer alır. Tam 

olarak anlamı “Kâmillerin Önde Gidenlerinin Latifelerinin Tercümesi” olan eserde yazar veya 

mütercim, kendi adına da yer vermemiĢtir. 

b) Eserin Tercüme Yahut Te’lif Olması Hakkında 

Fehîm, metin boyunca bu latifeleri nasıl hazırladığına ve nereden derlediğine dair herhangi 

bir kaynak zikretmez. Eserin ismindeki “tercüme” ibaresi de bu konuda okuyucuya kısmen 

yardımcı olabilir. Metinde Hz. Peygamber‟le alâkalı anlatılan latifenin birinde, Molla Câmî‟nin 

Bahâristân‟ında kayıtlı olduğuna dair bir ipucu vermiĢtir: 

“æavm-i En´är‟dan bir ∆atun ~a◊ret‟e gelüp şikäyet eyledi ki: “Yä Resùla‟lläh! æocam 

baña gözüñe aø düşmişdür, diyü ≠aún eyler. Väøıúä benüm gözümde aø var mıdur? Ve ma≈all-i da∆l 

midür?” didükde, saúädet ile ~a◊ret buyurdılar ki: “Senüñ göziñüñ aøı da ve siyähı da ˚ayet 

aúlädur.” didükde, ∆atun ~a◊ret‟e duúä eyledi, diyü Bahäristän‟da Mollä Cämì ra≈imehu‟lläh ta≈øìø 

iderler.” 

Molla Câmî‟nin eserlerinin en tanınmıĢ olanlarından birisi Bahâristân‟dır. Özellikle Farsça 

bilen Osmanlı âlim, Ģair ve yazarları arasında medreselerinde Sâdî-i ġirâzî‟nin Bostân ve Gülistân 

adlı eserlerinden sonra çok okunan kitaplardandır. Bu eserin kütüphanelerimizde birçok yazması 

bulunmakla birlikte pek çok da Türkçe tercümesi vardır. Ayrıca bazı yazarlarımız Bahâristân‟ın 

daha iyi anlaĢılabilmesi için Ģerhler yazmıĢlardır. Bu konuda özellikle XVI. asır nâsirlerinden 

ġem„î ġemullâh‟ın Şerh-i Bahâristân‟ı meĢhurdur. 

Câmî, Bahâristân‟ı sekiz “bahçe” adı verilen bölüme ayırmıĢ ve her bahçede farklı bir 

konuyu iĢlemiĢtir. Eserin altıncı bahçesi ise meĢhur kimselerle alâkalı latifelerden meydana 

gelmektedir. 

Fehîm, Tercüme-i Letâyif-i Kibâr-ı Kümmelîn adlı letâyif-nâmesinde büyük ölçüde Molla 

Câmî‟nin Bahâristân‟ından yararlanmıĢtır. Eserdeki latifelerin önemli bir kısmı ya tamamen yahut 

                                                 
16 Üzgör, agm, s. 296. 



754                                                                                  Ramazan EKİNCİ 

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 8/4 Spring 2013 

kısmen Bahâristân‟daki latifelerin tercümesi niteliğindedir. Her iki eser arasında yaptığımız 

mukayesede aĢağıda örnekleri sunulacak olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 

24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51 ve 52 numaralı latifelerin Molla 

Câmî‟den tercüme olduğu tespit edilmiĢtir.
17

 Bu durumda eser için yarı tercüme, yarı te‟lif bir 

derlemedir, denilebilir. 

c) Eserin Yazılış Sebebi 

Fehîm, letâyif-nâmesine klâsik kültürümüzde yaygın bir tertip hususiyeti olan hamdele ve 

salveleyle baĢlamıĢtır. 

“el-~amdü li‟llähi Rabbi‟l-úälemìn ve‟´-´alätü ve‟s-selämü úalå seyyidinä Mu≈ammedin ve 

[úalå] älihi ve ´a≈bihi ecmaúìn.” 

Fehîm, bu kısımdan sonra sebeb-i te‟lif bölümüne hazırlık maksadıyla insanın yaratılıĢı, 

insandan zuhur eden tuhaf hadiselerden bahseder. Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i Ģeriflerden delillerle 

düĢüncesini desteklemektedir: 

“Emmä baúdü ~aøø süb≈änehu ve Teúälå celle şänuhu bu úälemi ketm-i úademden ´a≈rä-yı 

vücùda getürüp bäd ü ∆äk u äb u äteşden mürekkeb vücùd-ı insänìden ®uhùr iden ev◊äú-ı ˚arìbe ve 

ä§är-ı úacìbe bir vechle taúbìr ü ta≈øìøı mümkün olmama˚ın baú◊ı kibär-ı kümmelìn bì-i∆tiyär 

øaleme getürmişlerdür. Ve deläìl-i øavìleri budur ki ~aøø süb≈änehu ve Teúälå æur‟än-ı Kerìmü‟ş-

şänı‟nda 
18

 buyurmaø cäiz ola. Sul≠än-ı Enbiyä ´allå‟llähu teúälå úaleyhi  انما هذه الحيات الدُّنيا لعب ولهو 

ve sellem 
19

 ve bir ≈adì§-i a∆arlerinde الدُّنيا جيفة وطالبها كالب 
20

 ve bir  الدُّنيا ملعون ومافيها االَّ بذكرهللا تعالى 

≈adì§-i şerìflerinde da∆i 
21

ةوجن الكافر   ?väøiú ola yä bu ∆u´ù´da úärif-i bi‟lläh ne disün الدُّنيا سجن المؤمن 

İøti◊ä ider ki beyän-ı väøiúde bì-i∆tiyär birøaç söz ta≈rìr olına.”  

[Bundan sonra Ģanı yüce, kusur ve noksandan münezzeh olan Allah, bu âlemi yokluk 

sırrından varlık sahrasına getirmiĢ; hava, toprak, su ve ateĢten oluĢan insan vücudundan ortaya 

çıkan garip vaziyetler ve tuhaf eserlerin bir suretle yorum ve incelemesi mümkün olmadığından 

bazı kâmillerin ileri gelenleri seçmeksizin [eserler] yazmıĢlardır. Ve onların delilleri Ģudur ki Ģanı 

yüce, kusur ve noksandan münezzeh olan Allah, Ģanlı kitabı Kur‟ân-ı Kerîm‟de “Dünya hayatı bir 

oyun ve eğlenceden baĢka bir Ģey değildir” Ģeklinde buyurmuĢtur. Peygamberlerin sultanı -Allah‟ın 

selamı onun üzerine olsun- bir hadis-i Ģerifinde “Dünya bir leĢtir, onun talibi köpeklerdir” ve bir 

baĢka hadisinde “Dünya ve onun içindekilere Yüce Allah‟ı anmaktan baĢka her Ģey lanetlenmiĢtir” 

ve bir baĢka hadis-i Ģeriflerinde “Dünya müminin zindanı ve kâfirin cennetidir.” buyurmuĢlardır, 

peki bu konuda âlemi, hadiseleri Ġlâhî feyz ve ilim ile gören velî ne desin? Gerekir ki olan Ģeyi 

anlatma konusunda istemeksizin birkaç söz yazılsın.] 

Asıl konuya bu bölümde giren Fehîm, eseri kaleme almasının sebebini anlatmaktadır. 

Büyüklerin saçma gibi görünen fakat ibret verici sözlerinden ders alınması gerektiğini 

bildirmektedir: 

                                                 
17 Bkz. Molla Câmî, Baharistan, (hzl. Adnan Karaismailoğlu), Akçağ Yayınları, Ankara 2004, s. 77-94. 
18 Yazar bu âyeti yanlıĢ yazmıĢtır. Âyetin aslı Kur‟ân-ı Kerîm‟de Ģu Ģekilde geçmektedir: “Ve mâ hâzihil hayâtü‟d-dünyâ 

illâ lehvüv ve leib ve inne‟d-dârel âhirate le hiyel hayevân lev kânu ya'lemûn” Ankebut 29 / 64 : “Dünya hayatı bir oyun 

ve eğlenceden baĢka bir Ģey değildir.” 
19 Hadîs-i ġerîf : “Dünya bir leĢtir, onun talibi köpeklerdir.” Bu hadis-i Ģerifin kaynağı bulunamamıĢtır. 
20 Hadîs-i ġerîf : “Dünya ve onun içindekilere Yüce Allah‟ı anmaktan baĢka her Ģey lanetlenmiĢtir.” Bu hadis-i Ģerifin 

kaynağı bulunamamıĢtır. 
21 Hadîs-i ġerîf : “Dünya müminin zindanı ve kâfirin cennetidir.” Müslim, Zühd: 1; Tirmizî, Zühd: 16; İbn Mâce, Zühd: 3. 
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“Evvelä ≈ükemä dimişler ki ≈ayät-ı dünyeviyye birøaç şeyõe mün≈a´ırdur ki bunlardur: 

Yimek ve içmek, uyumaø ve ´ıçmaø ve libäs-ı fä∆ire ve esbäb-ı i≈tişäm ile Ÿevø idüp mäl-i 

æärùn‟a mälik olup däìmä úayş u işret ile úömr-i näzenìn[i] güŸer eylemekdür, dirler. Lä nüsellim 

biz buña teslìm olmazuz. Bunlaruñ cümlesi la˚v-ı fähiş ü luúb u lehvdür ve nicesi nedämet-i 

kübrädur. Enbiyä ve evliyäu‟lläh bunlaruñ cümlesinden úärì ve berìlerdür. Ve bu ´ıfatla mutta´ıf 

olanlaruñ a≈vällerin tetebbuú idüp baú◊ı kibär-ı kümmelìn øaleme getürmişlerdür. Egerçi ´ùretä 

türrehätdur veläkin maúnä cihetiyle ol maøùle ´ıfat-ı meŸmùme ile mev´ùf olmaøda ne úälem vardur 

diyüp niçe ehl-i øabùl ı´lä≈-ı nefs eylemişlerdür. Ve biz da∆i bu le≠äìfler sebebiyle cemìú türrehät ve 

efúäl-i Ÿemìmeden rücùú eylemişüzdür. Ve sizler da∆i bu taf´ìlätdan ´oñra efúäl ve aøväl-i øabì≈a 

semtine iøbäl eylemek maúøùl degüldür. Allah sübhänehu ve teúälå cümleèüzi ≈ıf®-ı emänında 

eyleye bi-≈aøø-ı ∆äteme‟n-nebiyyìn.” 

[Öncelikle filozoflar, bilginler demiĢlerdir ki dünya hayatı birkaç Ģeye hasredilmiĢtir. 

Bunlar; yemek, içmek, uyumak, vücuttan dıĢkıyı atmak, güzel elbiseler ve ihtiĢam vasıtalarıyla 

zevk ü sefa sürerek Karun‟un malına sahip olarak sürekli eğlence ile nazlı ömrü geçirmektir, derler. 

Ancak biz buna teslim olmayız. Bunların hepsi ahlâka uymayan çirkin sözler, sefahat ve 

eğlencedir, sonu büyük piĢmanlıktır. Allah‟ın peygamber ve velîleri bunların tamamından 

uzaktırlar ve tertemizdirler. Bu sıfatla anılanların hâllerini inceleyerek bazı kâmillerin seçkinleri 

[eserler] yazmıĢlardır. Gerçi bunlar görünüĢte boĢ söz gibidir, fakat söylenenler anlam yönünden 

[derindir], ayıplanan sıfatla vasıflanmakta ne vardır diyenlerin birçoğu bunlarla nefislerini ıslah 

etmiĢlerdir. Ve biz bile bu latîfeler vasıtasıyla bütün boĢ sözler ve ayıplanan fiillerden geri 

dönmüĢüzdür. Ve sizlerin de bu anlatılanlardan sonra kötü söz ve fiiller tarafına yönelmeniz akla 

uygun değildir. ġanı yüce, kusur ve noksandan münezzeh olan Allah, sizleri de peygamberlerin 

sonuncusunun hakkı için emniyetinde korusun.] 

Letâyif-nâmede Bahis Konusu Şahsiyetler ve Onlarla Alâkalı Latifeler 

Fehîm‟in letâyifnâmesi, yukarıdaki mukaddimenin ardından baĢlar. Eserde farklı devirlerde 

yaĢamıĢ çeĢitli kimseler hakkında ve meçhul Ģahıslarla alâkalı ĢakalaĢmalar yer almaktadır. ġair 

eserinde, latifelerin ardından Nasreddin Hoca fıkralarına yer vermiĢtir. Bizce eser iki ana bölümden 

ibarettir: 

I. Latifeler 

II. Nasreddin Hoca Fıkraları 

Metindeki bu latifeleri Ģu Ģekilde tasnif etmek mümkündür: 

a) Tarihî Şahsiyetler Hakkındaki Latifeler 

Latifelerin bir kısmı asr-ı saadette cereyân eden hadiselerle alâkalıdır. Ġlk iki latîfe Hz. 

Peygamber‟le alâkalıdır. Latifenin sonunda kıssadan hisse kabilince çıkarılması gereken derse 

temas edilir: 

1) La≠ìfe 

İmäm úAlì‟den ra¬ıya‟llähu úanhu menøùldür ki bir gün ~a◊ret-i Sul≠än-ı Enbiyä ´alla‟llähu 

teúälå úaleyhi ve sellem ≈a◊retleri bir köhne ∆atuna ∆i≠äb idüp buyurdılar ki “Köhne ∆atunlar 

cennete dä∆il olmazlar” didükde, ∆atun bükä eyledi. Saúädetle ≈a◊ret buyurdılar ki “bi-emri‟llähi 

teúälå täze ve güzel olup cennete dä∆il olurlar” didükde, ∆atun şäd u ∆andän oldı.  

~i´´e budur ki bir ehl-i ~aøø‟dan saña bir ∆i≠äb-ı maúøùl gelse şäd olmaø muøte◊ä-yı 

˚afletdür. Ve bir ∆i≠äb-ı nä-maúøùl gelse münfaúil olmaø muøte◊ä-yı cehäletdür. Maúnä ≠arafına 
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Ÿähib olup a´lä tevcìh-i ∆ä≠ır eylememek kemäl-i şuúùrdan neş‟et ider. Merätib-i idräki bu gùne 

le≠äìfle tecrübe iderler. Bizden size yäd-gär olsun.  

øı≠úa 

Bir merd-i `udä la≠ìfe itse 

˙afletle bulınmaz ehl-i idräk 

Lu≠f ile cefäsı dil-rübänuñ 

Yeksän gelür úärifäna bì-bäk 

2) La≠ìfe 

æavm-i En´är‟dan bir ∆atun ~a◊ret‟e gelüp şikäyet eyledi ki: “Yä Resùla‟lläh! æocam baña 

gözüñe aø düşmişdür, diyü ≠aún eyler. Väøıúä benüm gözümde aø var mıdur? Ve ma≈all-i da∆l 

midür?” didükde, saúädet ile ~a◊ret buyurdılar ki: “Senüñ göziñüñ aøı da ve siyähı da ˚ayet 

aúlädur.” didükde, ∆atun ~a◊ret‟e duúä eyledi, diyü Bahäristän‟da Mollä Cämì ra≈imehu‟lläh ta≈øìø 

iderler. 

Bu latifelerin haricinde, sahabeden olan ve Emevî hanedânının kurucusu Hz. Muâviye
22

 (ö. 

680) ile Hz. Ali‟nin büyük kardeşi Hz. Akîl bin Ebû Tâlib
23

 (ö. 680) arasında geçen Ebû Leheb ve 

karısı hakkında olan latifeye yer verilmiştir. 

3) La≠ìfe 

Muúäviye ve úAøìl [bin] Ebì Æälib maúen ´o≈betde iken Muúäviye didi ki: “Ey ehl-i Şäm! 

Bilür misüz ki Alläh süb≈änehu ve teúälå æur‟än-ı úa®ìminde Ebì Leheb ≈aøøında ne buyurdı?” 

didükde úAøìl didi ki: “Belì. 
24

طبحال       .da∆i sùre-i Tebbet‟dendür.” diyüp ∆ämùş oldı وامر اته حمالة 
25

.Muúäviye‟nüè úammesi idi. Ebì Leheb úAøìl‟üè úammìsi idi  وامر اته 
 26

 

Hz. Peygamber ve sahabelerle alâkalı latifelerin ardından gelen şakalaşmalar Abbâsîler 

Devleti‟nin en meşhur hükümdarı kabul edilen Harun Reşid
27

 (763-809) ve onun musahibi Basra 

dil mektebinin önde gelen simalarından şiir ve ahbâr râvisi, dil ve edebiyat âlimi Asmaî
28

 (ö. 831) 

hakkındadır. 

4) La≠ìfe 

Härùnu‟-r-Reşìd‟üñ A´maúì nämında bir mu´ä≈ibi var idi. Sımä≠da didi ki: “Pädişähum, 

øabìle-i úArab‟da pälùde bilmez úArab vardur.” didükde, pädişäh  “daúväya delìl” diyüp fì‟l-≈äl iki 

bädiye-nişìn úArab i≈◊är eyleyüp öñüne pälùde øodılar. úArablar øapudan içerü girdükde “es-

Selämün úaleyküm yä Alläh” diyüp, Härùnu‟r-Reşìd úArab‟ı menú eyledi. úArab “es-Selämün 

                                                 
22 Ġrfan Aycan, “Muâviye bin Ebû Süfyân”, DİA, Ġstanbul 2005, C. 30, s. 332. 
23 Ahmet Önkal, “Akîl bin Ebû Tâlib”, DİA, Ġstanbul 1989, C. 2, s. 264. 
24 Kur’ân-ı Kerîm, Tebbet Suresi 111/4: “Vemre etuhu hammâlete‟l-hatab.” “Odun taĢıyıcı olarak karısı da (ateĢe 

girecek).” 
25 Ve onun karısı. 
26 Bu latife, Lâmiî Çelebi‟nin letâyif-nâmesinde de yer almaktadır. Bkz. Lâmiî-zâde Abdullah Çelebi, Latifeler, 

Tercüman 1001 Temel Eser, Ġstanbul 1978, s. 31. 
27 Nahide Bozkurt, “HârûnürreĢid”, DİA, Ġstanbul 1997, C. 16, s. 259. 
28 Süleyman Tülücü, “Asmaî”, DİA, Ġstanbul 1991, C. 3, s. 499. 
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úaleyküm yä Nebiyya‟lläh” didi. Härùn yine menú idüp otur, diyü işäret idüp oturdı. Erkän-ı dìvänı 

görüp ≈ayrän oldılar ve pälùdeyi öñlerine yine øodılar. úArablar yimege mübäşeret eyledükde 

didiler ki: “Bu ≠aúäm zì-rùhdur ve babalarımızdan işidür idük ki Alläh süb≈änehu ve teúälå ayet-i 

kerìmede 
29

رمانو   buyurmışdur. Pes bu ma≈al cennet idügünde şübhe yoødur ve bu ≠aúäm وفاكهة ونخل 

rummän idügünde ∆òd şek yoødur.” didükde, A´maúì pädişäha ceväb virdi ki: “Pädişähum maúlùm 

oldı ki bunlar enärı da∆i bilmezler imiş.” diyüp øavlini ta´dìø idüp i§bät-ı müddeúä eyledi. 

5) La≠ìfe 

Meclis-i Härùnu‟r-Reşìd‟de, A´maúì bir úArab‟a simä≠da suõäl eyledi ki “Sen bu øuzıyı 

niçün päre päre eyleyüp yersin, senüñ úaläøañ nedür?” didükde, úArab ceväb virdi ki: “Bu øuzıya 

benüm anam süd virmişdür ve bu benüm biräderümdür ve øuzınuñ pädişähuma nigeränından idräk 

itmez misün ki belki eme øa≠ın pädişähumla bile øuzıyı emzirmişdür.  Ol nigeränla ∆andeden 

eglenen odur.” didükde, A´maúì ceväb virdi ki: “Ey úArab! æarındaş yinir mi?” didükde, úArab 

ceväb virdi ki: “ Yä biräderler bäøì olaydı, biz bu meclisi øande görür idük?” didükde, Härùn: 

“Väøıúä böyledür.” diyüp úArab‟a i≈sän-ı úa®ìm eylediler. 

Eserdeki latifelerin bir kısmı özellikle Abbâsîler zamanında zuhur eden hadiselerle 

alâkalıdır. Latifelerin bazısı, Halife Harun Reşid‟le sıkı bir dostluk kuran ve şahsiyeti etrafında 

birçok menkıbe meydana gelmiş olan Behlûl-i Dânâ
30

 (ö. 799) hakkındadır: 

6) La≠ìfe 

Behlûl-i Dänä‟ya didiler ki: “Ba´ra‟da dìväneler øaçdur?” Ceväb virdi ki: “ úAdedden 

∆äricdür, äøil müteúaddiddür.”
31

 

7) La≠ìfe 

Behlûl-i Dänä, Härùnu‟r-Reşìd‟e ziyärete gelüp vezìri didi ki: “Ey Behlûl! Mübärek olasın. 

Pädişäh [seni] ∆ınzìrlara ve ≈ayvänata serdär eyledi” didükde Behlûl da∆i vezìre ∆i≠äb idüp didi ki: 

“Ágäh ol ∆ınzìr! Cümleèüz reúäyämsız” diyüp ∆ämùş oldı. 

Bir baĢka latife ise Abbâsîler döneminde yaĢamıĢ, Arap edebiyatının en büyük nesir 

yazarlarından ve Mu‟tezile kelâmcılarından biri olan Câhız
32

 (ö. 869) hakkındadır: 

8) La≠ìfe 

Bir úavret Cä≈ı®-ı øalläşuè eline yapışup recä idüp bir demirci dükkänına götürüp didi ki: 

“Ey üstäd! Baèa bir demirden şey≠än yap” didükde, demirci ∆atuna didi ki: “A ∆atun! Ne şekilde 

yapayın? Nümùne isterüm” didükde, úavret Cä≈ı®‟ı gösterüp “İşte bundan eyü nümùne olmaz” 

didükde, Cä≈ı® ≈ayretde øalup úavret gitdi. 

Letâyif-nâmede hakkında latifeye yer verilen bir baĢka Ģahsiyet ise, saflığı ile meĢhur olan, 

Arapların Nasreddin Hocası olarak da tarif edilen Cûhâ
33

‟dır (ö. XI. yüzyıl). 

 

                                                 
29 Bu âyet de yazar tarafından eksik yazılmıĢtır. Aslı Ģu Ģekildedir: “Fihimâ fâkihetuv ve nahluv ve rummân.” Kur’ân-ı 

Kerîm, Rahmân Suresi 65/ 68: “Ġkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır.” 
30 Süleyman Uludağ, “Behlûl-i Dânâ”, DİA, Ġstanbul 1992, C. 5, s. 352. 
31 Bu latife, Lâmiî Çelebi‟nin letâyif-nâmesinde de yer almaktadır. Bkz. age, s. 65. 
32 Ramazan ġeĢen, “Câhiz”, DİA, Ġstanbul 1993, C. 7, s. 20. 
33 Hüseyin Tural, “Cûhâ”, DİA, Ġstanbul 1993, C. 8, s. 82. 
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9) La≠ìfe 

Bir şa∆ı´, Cù≈å näm bir úayyärdan on aøçe ≠aleb idüp ≈u◊ùr-ı øä¬ìda Cù≈å inkär idüp, øä¬ì 

didi ki: “Yemin eylesün.” şa∆ı´ didi ki: “ Ey Efendi! ~aräm yire yemin içmez mi” didükde, didi ki: 

“Efendi bu şa∆ı´ bizüm imämızdur. Bir müselmän mütedeyyin adamdur” didükde imäm “~äşä bre 

keŸŸäb!” diyüp taúrìzde müste≈aø oldı. 

10) La≠ìfe 

Cù≈å ˚äyet ekùl idi. úÁlem-i ´abävetinde babası iki balıø alup nihäyi välidesine getürüp 

didi ki: “Bu balıøları pişir, küçügün meydäna getür, büyügün ≠olabda ´aøla, tä ki Cù≈å uyusun 

´oñra senüñle yiyelüm” didükde, øapu arasından ma≈fì Cù≈å ∆aberdär olup a∆şam balıø meydäna 

gelüp, baba didi ki: “Ey Cù≈å! ~a◊ret-i Yùnus a≈välin bilür misün? Naøl eyle” didükde, Cù≈å 

ceväb virdi ki: “Ey baba! Balıødan suõäl eyle” didükde, babası: “Ey o˚ul! Pişmiş balıø söyler mi?” 

didükde, Cù≈å “Evet” diyüp, øula˚ın balı˚ıñ a˚zına øoyup, didi ki: “Ey baba! Bu balıø dir ki: Ben 

küçügüm, ≠olabda olan balıø benden büyükdür. `aberüñ ´a≈ì≈in andan alıñuz, didi” diyüp babasın 

≈ayrän eyledi. 
Eserdeki bir baĢka tarihî kiĢilik ise Sultan Mahmud‟dur. Sultanın tabiiyeti bildirilmemekle 

birlikte söz konusu Ģahsiyet Gazneliler hanedanının en meĢhur hükümdarı olan Sultan Mahmud‟dur 

(971-1030).
34

 Bizi bu bilgiye ulaĢtıran latifede ismi zikredilen Talhek‟dir. Talhek, Gazneli 

Mahmud‟un soytarısıdır.
35

 Ayrıca Sultan Mahmud ile musahibi Ayaz arasındaki latifeler de 

meĢhurdur. Letâyif-nâmedeki Sultan Mahmud‟la Talhek arasındaki ĢakalaĢma Ģu Ģekildedir: 

11) La≠ìfe 

Sul≠än Ma≈mùd ile Æal≈ek meclis-i vaú®da ≈ä◊ır iken väúi® øavm-i Lùt‟uñ ≈ällerin beyän 

idüp didi ki: “Rùz-ı cezäda mefúùli fäúilüñ boynına bindirüp rüsvä olınsa gerekdür.” didükde Sul≠än 

Ma≈mùd bükä eyledi. Æal≈ek didi ki : “Sul≠änum ne a˚larsın? ˙am çekme senüñ da∆i aya˚uñ yirde 

øalmaz.” diyüp la≠ìfe eyledi.
36

 

Eserde, hakkında latife anlatılan ve hayatına dair herhangi bir malumat sahibi olmadığımız 

bir şahsiyet ise Kara Şatır‟dır. Latifede, Kara Şatır‟ın Galata Mevlevihânesi‟nde derviş olduğu 

bildirilmiştir. Bu bilgiden hareketle söz konusu kişinin en azından yaşadığı asır tespit edilebilir. 

Galata Mevlevihânesi 1491‟de yapılmıştır.
37

 Fehîm‟in vefat tarihi de 1647 olduğuna göre Kara 

Şatır‟ın yaşadığı zaman dilimi 1491-1647 yılları arası olmalıdır. 

12) La≠ìfe 

Bir meclisde æara Şä≠ır nämıyla meŸkùr bir merde suõäl eylediler: “Ey a˚a! Sen evliyälik 

øaydındasın. Maúlùm oldı ki 
38

هللاتخذ وليا جاهال   ?ma◊mùnından ˚äfilsin dinildükde “Niçün ˚äfilüm ما 

İşte benüm mürìdüm úAlì Efendi‟dür.” diyüp Kämrän-zäde dimekle maúrùf bir müderrisi gösterüp 

yärän-ı müderrise didiler ki : “Siz a˚anuè mürìdi misiz?” dinildükde “Belì” diyüp, ceväb viricek 

                                                 
34 Erdoğan Merçil, “Mahmûd-ı Gaznevî”, DİA, Ankara 2003, C. 27, s. 362. 
35 Hasan Çiftçi, Klâsik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal Eleştiri, Kültür Bak. Yay. Ankara 2002, s. 87; Nimet Yıldırım, 

Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, Ġstanbul 2008, s. 672. 
36 Bu latife Külliyât-ı Ubeyd-i Zakânî‟de geçmektedir. Bkz. Külliyât-ı Ubeyd-i Zakânî (nĢr. A. Ġkbâl ÂĢtiyânî), Tahran 

1376, s. 264. aktaran Hasan Çiftçi, Klâsik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal Eleştiri, Kültür Bak. Yay. Ankara 2002, s. 

305. 
37 M. Baha Tanman, “Galata Mevlevihanesi”, DİA, Ġstanbul 1996, C. 13, s. 317. 
38 Mâ ettehaza‟llâhu veliyyen câhilen. “Allah cahili dost edinmez.”  
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“A˚änuè laøabı nedür? Bize beyän buyuruè.” denildükde úAlì Efendi ceväb virdi ki: “æara a´lında 

æavare idi. Väv ≈arf-i úillet-i müte≈arriø ma-øabli meftù≈ vävı elife øalb idüp æara dinildi.” 

didükde, øahøaha øopup a˚a ceväb virdi ki: “Sizüñ ´uçıñuz yoødur. Sizüñ gibi veled-i zinälar ile 

´o≈bet iden yädigäruñdur.” diyüp niçe eyyäm bu minväl üzere käse-lìs ve ∆äne-berdùş ve gäh kùşe-

nişìn taúayyüş eyleyüp úäøıbet-i kär ≠arìø-ı Mevlänä‟da ˙ala≠a Mevlevì∆änesi‟nde dervìş olupaa 

vefät eyledi. Ma´alı (?) ve menäøıbı úalå ≠arìø-ı ∆ora≠a bì-øıyäsdur. Kerämet ´atma˚la úömr 

geçürmişdür. Her vädìden ∆aberdär ve a´lä bir şeyi bilmez bir yädigär-ı rùzgär idi. Mührinde:  

úÖmer ayyär-ı zamän æara Şä≠ır 

Yazılmış idi. Kendüyi úayyär øıyäs iderdi. Ebleh-firìb bir ˚arìbe maúcùn idi. 

b) Çeşitli Meslek Gruplarına Ait Latifeler 

Eserde tarihî şahsiyetlerin haricinde, çeşitli meslek gruplarından kimseler (culâh, kadı, 

hekim, mumcu) ve şairlerle alâkalı latifelere yer verilmiştir. Letâyif-nâmede bulunan latifelerin 

çoğu şairler ve şiir hususundadır. 

13) La≠ìfe 

Bir nev-heves şäúir, bir beyt söyleyüp mı´raú-ı evveli rä-i mühmele-i ma◊mùm ve mı´raú-ı 

§änìsi zä-i muúceme-i meksùr. Bir şäúir didi ki: “Bu øäfiye dürüst degüldür ki zìrä biri noø≠alı ve 

biri noø≠asız.” MeŸkùr şäúirek didi ki: “Sen noø≠adan dem urma.” Baúdehu şäúir didi ki: “Be-hey 

cähil! Ma◊mùm nice meksùr oøınur?” didükde, ´ä≈ib-i beyt ceväb virdi ki: “Eyü po∆ yimez mi? 

Ben noø≠adan dem urma dirüm, bu rùspì o˚lı iúräb ideyor” diyü äteş oldı. Muøallidänuè ≈äli 

böyledür. 

14) La≠ìfe 

İki şäúir öèüne ˚ayet ısıcaø pälùde getürdiler. Biri didi ki: “İşte biräder ≈amìm ü ˚assäø 

didükleri ≠aúäm-ı cehennem budur” didükde, şäúir-i dìger didi ki: “~äşä ≈amìm ü ˚assäø buèa 

nisbetle buz päresidür” didükde, ´ä≈ib-i ∆äne didi ki: “A øa≈be o˚ulları! Cehennemden mi 

gelürsiz? Nedür bu ta≈øìø?” didükde, şäúirler didiler ki: “Bizüm dünyä vü a∆iretimüz böylecedür” 

didiler. 

15) La≠ìfe 

Bir şäúir, bir ´ä≈ib-i ≠abìúate bì-redìf ü bì-øäfiye ve nä-∆òş u nä-mevzùn didi ve ´ä≈ib-i 

≠abìúat bu şiúri görüp ta≠yìb-i ∆ä≠ır ≠arìøıyla didi ki: “Sen bize bir øa≠är deve getürdüè eger bir kimse 

bu øa≠ärı çöze, yine senden ˚ayrı bir kimse yoødur ki bunı bend eyleye” diyüp úa®ìm i≈sän eyledi. 

Maú haŸä şiúrüè maúnäsı hicv idi, zihì kerem. 

16) La≠ìfe 

Bir şäúir, `älid näm bir ≈äkime bir şiúr virüp muräd eyledi ki ´ıla-i ra≈m içün ∆arc-ı räh 

eyleye. `arcına vefä itmeyicek i≈sän olınduøda hicv eyledi. Gùş-ı `älid‟e irişüp şäúiri i≈◊är 

eylediler. Ma≈all-i ∆i≠äbda şäúir didi ki: “ Ben bu şiúri `älid‟e söyledüm ve po∆ yidüm ve siz in´äf 

idüèüz ki bu şiúrden po∆ räyi≈ası gelmez mi?” didükde, ≈äkim ≈a®® eyleyüp úa®ìm i≈sän itmişdür. 
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17) La≠ìfe 

Bir şäúir, bir ≈ekìme varup didi ki: “Baèa gäh u bì-gäh bir ≈älet úärı◊ı väøiú olur ve øatum 

nä-∆òş olur ve øıllarum ürperür ve gözüm øararur ve ˚a§eyän gelür” didükde, ≠abìb-i ≈äŸıø didi ki: 

“Hìç bu yaøında şiúr-i úArabì söyledüè mi?” didükde “Belì” didi. Æabìb tekrär be-tekrär oøudup 

“Var imdi şimden ´oèra ´ı≈≈at bulduè ve senüè derùnuèdan ®uhùr iden bu şiúrüè şeõameti idügünde 

a´lä şübheè olmasun” diyüp şäúiri yolladı. 

18) La≠ìfe 

Bir väúi® “Şiúr-i ≈asen ≈asendür ve şiúr-i øabì≈ øabì≈dür ve úäøıl olan øabäyi≈e vücùd 

virmez, mekrùhdur” didükde, mecälisde bir şäúir didi ki: “Efendi namäzda şiúr söylemek abdesti 

bozar mı?” didükde, väúi® “Sübhäna‟lläh! Hey adam! Yä namäzda şiúr mi oøursın?” diyüp ≈ayretde 

øaldı. El-än ol meclis bäøìdür. 

19) La≠ìfe 

Bir şäúir, birøaç nä-mevzùn [u] bì-muøaffä ma≠laú söyleyüp bir meclis-i úärifäna getürüp 

didiler ki: “Biräder bu ma≠laúlar a´lä mevzùn degüldür ve bì-irtibätdur” dirler. ™ä≈ib-i ma≠laú ceväb 

virdi ki: “Bizüm ma≠laúlarımuz ma≠laú-ı şemse na®ìredür ki andan muräd ®uhùrät günidür
39

” diyüp 

cümlesi iskät eyledi. 

20) La≠ìfe 

Bir şäúire, bir meclisde didiler ki: “Hep senüè sözlerüè nä-maúøùldür. Egerçi maúøùlce 

mı´ralar da∆i bulınur, läkin murtabi≠ degüldür” dinildükde, ceväb virdi ki: “Yä neyleyüm, 

maúøùllerin ´afälanuèuz. Nä-maúøùllerin g.tüèüze ´oøuèuz” diyüp ∆ämùş oldı.  

21) La≠ìfe 

Bir şäúire didiler ki: “Ne úälemdesin?” ceväb virdi ki: “El-än ma≠labum evliyäu‟llähdan 

olmaølıødur. ~älä maúzùlüm” didi. 

Eserdeki diğer meslek gruplarına ait latifeler ise şöyledir: 

22) La≠ìfe 

Ba˚däd øä¬ìsı piyäde namäza giderken bir mest rev-daş olup “Häy sul≠änum! Läyıø 

degüldür ki ≈äkim-i şehr olasun, piyäde namäza gidesün. Ben senüñ atuñ olayum” diyüp øä¬ìye 

ibräm idüp, øä¬ì defúile muøayyed olduøda didi ki: “Eger baña binmezseñ, úavretüm boş olsun” 

didükde, nä-çär øä¬ì binüp cämiú øapusında ≈abse fermän buyurulduøda, mest didi: “ Ey po∆ yime! 

Efendi bir gidìye hem eşek ol ve hem mükäfät seni ≈abse fermän eylesün” didükde, øä¬ì ≈a®® 

eyleyüp i≈sän idüp äzäd eyledi. 

23) La≠ìfe 

Bir ≈ekìm mezäristäna varup a˚lar idi. Sırrın suõäl eylediler ceväb virdi ki: “Ek§er bu 

mevtä benüm úiläcumdan fevt olmışlardur. úAcebä ä∆iretde benüm ≈älüm neye müncer olur ki?” 

didi. 

                                                 
39 ®uhùrät günidür: Bu kelime “®uhùrät-ı kevnìdür” Ģeklinde de okunabilir. 
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24) La≠ìfe 

Bir cùläh, bir dänişmende bir päre bez emänet øoyup ma≈all-i dersde emäneti ≠aleb idüp dir 

ki: “Sen var bezi getür. Sen gelince bir müderris efendiye başım ´alayım.” 

25) La≠ìfe 

Bir mest mùmcıyı, yäränı käfir ≈ar-püştesiyle ba∆ùr ve päpäslar ile ∆änesine götürmişdür. 

c) Dinî Zümreler Hakkındaki Latifeler 

Fehîm, letâyif-nâmede biri Alevî, diğeri Sünnî iki müslüman arasındaki hadisenin 

anlatıldığı şu latifelere yer vermiştir:  

26) La≠ìfe 

Bir úAlevì bir Müselmänla mücädele idüp didi ki: “Siz bizi düşmen úadd idersiz. Biz däìmä 

sizden 
40

 ”.işidirüz. Biz da∆i bunı dirüz ve siz bize duúä idersiz  اللهم صل على سيدنا محمد و على آله اجمعين 

didükde Sünnì didi ki: “Siz 
41

 dimezsiz. Bu va´fdan ∆äric siz ve ∆äricì olmaèuza da∆i vech-i وصحبه 

tesmiye budur” diyüp iskät eyledi. 

27) La≠ìfe 

Bir úAlevì bir meclise dä∆il olup ´ä≈ib-i ∆äne ol øadar riúäyet eyledi ki úAlevì gitdikden 

´oèra “Sul≠änum bu ∆òd ´a≈ì≈ seyyid degüldür. Ne úaceb iltifät eyledüèüz?” didüklerinde ´ä≈ib-i 

∆äne didi ki: “Biz ol ∆änedäna intisäb idenleri severüz. úAle‟l-∆u´ù´ ∆änedändan olma˚a taølìd 

eyleye. Kemäl-i úaläøadan neşõet ider” diyüp cümleyi iskät eyledi. 

d) Meçhul Kimseler Hakkındaki Latifeler 

Letâyif-nâmede tarihî şahsiyetler ve çeşitli meslek gruplarına mensup kimseler dışında “bir 

rind, bir mest, bir a„mâ, bir avret, bir şahıs, bir ayyaş, bir kanbur, bir zarif vb.” meçhul kimselere ait 

latifeler de yer almaktadır. Bunlar şöyledir: 

28) La≠ìfe 

Bir rind-i rùzgär mektùb yazarken yanında bir a≈maø, nezäket úadd idüp fì‟l-cümle ta≈rìr 

olınan esrära väøıf olup, kätib mektùb içinde ta≈rìr itmiş ki: “Ben bu kä˚ıdı yazarken yanumda 

úavret me§äbesinde bir ädem oturup, cemìú esrära väøıf olmışdur” laf®ını yäzduøda, ol a≈maø: “Yä 

biräder! Ol şeyõi niçün yazduñ, yä ben úavret miyüm?” diyü ceväb virdükde, meclisde ≈arìf kendüyi 

şermsär eylemişdür. 

29) La≠ìfe 

Bir mest, yolda yaturken ˚a§eyän idüp bir kelb gelüp, a˚zını yalayup päk eylerken mest dir 

ki: “Ber-∆ùrdär ol sen. Benüm a˚zumı, yüzümi nice päk eyledüñ ise ~aøø senden rä◊ì olsun.” 

didükde, kelb yüzine işeyüp mest dir ki: “ ~ayyäke‟lläh yä kiläb! Ne za≈met idi” didi. 

 

                                                 
40 Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ecmaîn: “Allahım, seyyidimiz Hz. Muhammed ve onun 

ailesinin tamamı üzerine salat et.” 
41 ve sahbihi: “ve O‟nun ashabına...” 
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30) La≠ìfe 

Eşøıyä nämıyla meŸkùr bir mest-i müdäm var idi. Bir a≈maø zähid buña didi ki: “Ey faøìr! 

Rùz-ı cezäda ≈älüñ nice olur ki şaräb destìsi ve øade≈ elüñde ≈aşr olsañ gerekdür.” didükde, ceväb 

virdi ki: “Dòst yine mey-i ´afä.” ve yine zähid didi ki: “Hey faøìr suõäl-i Münker ü Nekìr‟e ne 

ceväb virürsün?” didükde, “  dirüm de ∆alä´ olurum” didükde, zähid müte≈ayyir olup eşøıyä 

úäleminde oldı. 

31) La≠ìfe 

Bir bäde ´o≈bet[in]de yärän mest olup ülfetenüè birisi ber-muøte◊ä-yı teøä◊ä øapuyı 

bulamayup, bir yäränınuè çaøşırın çözüp, yestehleyüp yine ba˚layup ∆¥äb-ı rä≈ata varduøda, ´ä≈ib-

i çaøşır uyanup “Bre yärän! Ágäh mısız? Ne çoø içmişüz, ´ı˚ırlar gibi ´ıçmışuz” didükde, yärän: 

“Öyle olur biräder bäde ´o≈betinde rüsvälıø çoø olur” didükde, ´ä≈ib-i çaøşır ceväb virür ki: 

“Temäşä bundadur ki bu øadar ´ıçmış iken yine ´ıçaca˚um vardur” diyüp ≈ayretde øalmış. 

32) La≠ìfe 

Bir ülfete bayramda cimäl oynadup bayram irtesi olduøda, ölülerimiz de ma≈rùm øalmasun 

diyüp mezäristända cimäl oynatmışdur. 

33) La≠ìfe 

Bir aúmå giceler fener yaøardı. Sırrın suõäl eylediler: “Gözli körlerden i≈tiräzen yaøarum” 

didi. 

34) La≠ìfe 

Bir kerìh-çehre úälime bir cähil baøup ∆avf idicek sebebin suõäl eylediler. Ceväb virdi ki: 

“Eger ~aøø Teúälå günählarum §emeresiyle beni da∆i böyle mes∆ iderse ≈älüm nice olur?” diyüp 

a˚ladı. 

35) La≠ìfe 

Bir úavret bir bed-çehreye baøup a˚ladı. Sırrından suõäl eylediler. úAvret didi ki: “Bu øadar 

väúi®lerden eşedd-i úuøùbet işitdüm. úAcebä bu çehreden eşedd-i úuøùbet olur mı?” diyüp ∆ämùş 

oldı.  

36) La≠ìfe 

Bir şa∆ıs bir rùy-ı zişt görüp isti˚fär idüp didi ki: “İlä≈ì! Bu cehennemsiz ve cehennem 

bunsuz olmak läyıø-ı úadälet degüldür” diyüp münäcät eyledi. 

37) La≠ìfe 

Bir burnı büyük ≈arìf bir úavret ≠aleb idüp úavret didi ki: “Ben bir ´äli≈ er isterüm.” ≈arìf 

didi ki: “Ben ˚ayet mütedeyyin ve ´äli≈üm” didükde, úavret “™äli≈ olan ≈arìf, bu øadar büyük 

burun ≠aşımaz ve bu buruna iútimäd olınmaz” didi. 

38) La≠ìfe 

Bir øalläş, bir yüzi øıllı adamı görüp “Ey merd! Eger sen bu øılları defú eylemezseè yüzüè 

baş olur” didi. Nükte ne idügi maúlùm olmadı. 
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39) La≠ìfe 

Mülùkden biri, bir úArab‟la ≠aúäm yirken úArab‟a dir ki: “Ey Emìr! Loømañda øıl vardur.” 

didükde, úArab da∆i “Kendü øıluèuzdur. æıl yimek bizim kärımız degüldür” diyüp øaløup 

gitmişdür. 

40) La≠ìfe 

Bir úayyäş, bir meclisde bir aúmåya kinäye-amìz didi ki: “Bir ädemüè gözi olmaya ve bu 

úälemi seyr ü seyä≈at idüp görmeye ve bir müste§nä úavreti ve ∆änesi olmaya hìç ädem degüldür” 

didükde aúmå da∆i “Eyü po∆ yimez mi pezevenk! Bu meŸkùrätuè birisi bizde yoødur ya biz ädem 

≠.şa˚ı ve ≠oèuz ≠.şa˚ı mıyuz?” diyüp úayyäşı şermsär eyledi. 

41) La≠ìfe 

Bir pädişähuè bir ®älim vezìri var idi. Bir çävùşı lä úan şeyõen øatl idüp mälın aldı ve 

çävùşuè evlädın i≈◊är idüp mälından ve väri§lerinden suõäl eylediler. Evlädı ceväb virdi ki: “Ey 

vezìr-i kebìr! Ebbeda‟llähü sübhänehu ve teúälå ki sul≠änumdan ˚ayrı a´lä väri§ yoødur” diyüp 

cümle mälın evlädına virdiler. 

42) La≠ìfe 

Bir türke suõäl eylediler ki: “~aräm yiyüp cehenneme mi gidersin perhìz idüp cennete mi 

gidersin?” türk ceväb virdi ki: “Bu gün her ne po∆ bulursam yirüm. Yarın Firúavn‟la cehenneme 

giderüm” didi.
42

 

43) La≠ìfe 

Bir ∆¥äcenüè şäkirdi ∆aste olup, ∆¥äce ∆ä≠ırın ´orma˚a varup “Hemän ´uyın ve kefenin 

amäde idüèüz” diyicek, didiler ki: “Ey ∆¥äce! Henüz cänı vardur” didükde, ∆¥äce ceväb virdi ki 

“Siz ´uyın ≈ä◊ır idüèüz ve yıøayıèuz. Baúdehu ölsün” didükde, o˚lan “Efendi! Bir päre äräm 

buyuruè” diyicek, ∆¥äce: “™u´ bire a≈maø!” diyicek, o˚lan ceväb virdi ki “Ey Efendi! A≈maø 

olmayaydum veled-i zinä olmaø läzım gelürdi” diyüp ∆¥äcesin ilzäm eyledi. 

44) La≠ìfe 

Bir ∆¥äceye suõäl eylediler ki “Siz mi büyüksüèüz biräderièüz mi?” ceväb virdi ki “Biz 

büyügüz läkin biräderüè bizden bir sene ziyädesi vardur” didi. 

45) La≠ìfe 

Bir ®arì-i cihänuè ≈älet-i nezúinde bir echel men fì‟l-ar◊ lehce-i ˚afla kelime-i şehädet 

teløìn itdükde ®arìf başın øaldırup didi ki “Ey efendi! Sen bu lehce ile çoø kimesneyi ìmänından 

cüdä idersin” didi. 

46) La≠ìfe 

Bir merd bir şa∆´a revdaş olup “Biräder nedür ≈äl? Eyü, ∆òş mısın sen? `òş-≈äl ve ben 

faøìrüm didükde, şa∆ı´ ≈ayrän olup sırrın suõäl eyledükde merd ceväb virdi ki “Senüè anaèı benüm 

babam almış. Sen benüm biräderümsün. Biräder olup da mìrä§a girmemek ne po∆ yimekdür” didi. 

                                                 
42 “türk” kelimesi burada “köylü veya göçebe” mânâsında kullanıldığından küçük yazılmıĢtır. 
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47) La≠ìfe 

Bir øanbura didiler ki: “Sen säyirler gibi olursan ve säyirler senüè gibi mi olsun?” didükde, 

ceväb virdi ki: “Säyirler benüm gibi olsun ki bu øadar zamändan beri ben anları seyr itmez idüm, 

anlar beni seyr iderlerdi. Ben da∆i anlara na®ar-ı úibretle ≈ayrän olayum.” 

48) La≠ìfe 

Bir merd namäzda bu duúäyı iderdi ki: “Yä Rabbì! Beni cennete dä∆il idüp ≈ùrìler ile ≈aşr 

eyle.” didükde eèsesinde bir øoca úavret “Yä Rabbì! Sen bu adamla cennetde beni çift eyle” 

diyicek, merd didi ki: “İlähì! Beni cehenneme øoy ve beni zebänìler ¬arb itsün.” didükde, úavret 

didi ki: “ Yä Rabbì! bunı dögsünler beni dögmesünler ve bunı yaøsunlar beni yaømasunlar” 

didükde merd temäşä [i]der “Belä vü mi≈netde benden mümtäzsın ve Ÿevø u ´afäda keŸälik” didi. 

49) La≠ìfe 

Bir úArab bir deve ◊äyiú eyleyüp şar≠ eyledi ki: “Eger bulursam bir aøçeye beyú ideyüm” 

diyüp, deveyi bulup şar≠a peşìmän olup devenüè bo˚azına bir kedi a´up mezäd eyledi ki: “Bir 

aøçeye deve biè aøçeye kedi.” dinildükde bir Aúräbì didi ki: 
43

 بازارست اين بيع ليك لوال الملعونة فى عنقها

 .diyüp ferä˚at eyledi  چه خوش

50) La≠ìfe 

Bir úArab bir deve ◊äyiú idüp feryäd eyledi ki: “Her kim benüm devemi bulursa iki deve 

vireyüm” didükde, didiler ki: “yä ol deveyi ˚ayra virecegüne kendüèe øalsa olmaz mıydı?” 

didükde, úArab ceväb virdi ki: “Bulmaøda olan Ÿevøi eger siz bileydüèüz, deve degül cän virür 

idüèüz” didi. 

51) La≠ìfe 

Bir ´a≈rada bir øaç ≈arìf ≠aúäm yirken bir kelb gelüp, nigerän olup, içlerinden biri kelbe ≠aş 

atup, kelb ≠aşı øo∆layup anlara nigäh idüp gitdi. ~arìfler didiler ki: “Bu kelb zebän-ı ≈älle ne dimek 

istedi?” didükde, bir ®arìf didi ki: “Bu maøùle ≠aş yiyen rùspì o˚ullarından ne meõmùldür? diyüp 

faøìr kelb rù-gerdän oldı. 

52) La≠ìfe 

Bir veled-i zinä o˚lına didiler ki: “Babaè ölse mìrä§ından ≈a®lanur mı idüè?” didiler, ceväb 

virdi ki: “æatl itseler da∆i ziyäde ≈a®® iderdüm hem øan bahäsın alur idüm ve hem mìrä§ın yir 

idüm” didi. 

53) La≠ìfe 

Bir ∆asteye şaräb içürüp ve şaräbla ≈uøne itdürüp bir yäränı ∆ä≠ırın ´orma˚a gelüp “Ne 

≈äldesin biräder?” didükde ceväb virdi ki هماميخو رفت  Mest ü kon“ مست و كن دريده به پيش حضرت 

derìde be-pìş-i ≈a◊ret mì∆¥ähem reft.” didi yaúnì “Ser∆òş ve g.ti yırtılmış, ≈u◊ùr-ı ~akka gitsem 

gerekdür” didi. 

 

                                                 
43 Çi hoĢ bâzârest în beyi lîk lev lâ el-melûnete fî inhâ. “Ne güzel pazalık! Lakin Ģu lanetli boynunda olmasaydı!..”  
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54) La≠ìfe 

Bir ehl-i dünyä bir kùşe-nişìne didi ki : “Ah senüñ Ÿevøüñe ≈ased iderüm. Egerçi birøaç 

aøçe va®ìfem var ve ehl ü úiyälüm var läkin ìräd ma´rafımı i≈ä≠a eylemez. Hemän úälemde Ÿevø 

senüñdür” didükde, kùşe-nişìn didi ki: “ A biräder! Sen bu kùşede otur, ben saúädet-∆äneye 

gideyüm. Ma´lä≈at tamäm olsun” didi. 

55) La≠ìfe 

Bir ˚äfil bir  med≈ iderken 
44

 diyüp bir ägäh didi ki: “ úİbäreyi yañlış  حاشا من القاعدين 

oøuduñ, ol 
45

 .diyüp redd eyledi حاشا من السامعين 

56) La≠ìfe 

Bir æazvìnì şikär-ı şìre çıøup hem ça˚ırup feryäd iderdi hem øavara çalardı. Didiler ki: 

“Niçün feryäd idersün?” didükde “İsterüm ki arslan benden øorøa.” ve didiler ki: “Niçün øavara 

çalarsun.” didükde, “Ben da∆i øorøarum.” [didi.] 

e) Eserdeki müstehcen latifelerden bazı örnekler
46

 

57) La≠ìfe 

Bir yigit bir fä≈işe s..erken “ Sul≠änum úömrüñde böyle ≈ädi§e gördüñ mi?” didükde, úavret 

ceväb virdi ki : “A çelebi! ˙ala≠a Bo˚äz‟ın parmah ile øorøutmaø olur mı?” diyüp iskät eyledi. 

58) La≠ìfe 

Bir úavret äşıøıyla øavl idüp “Bä˚a gel, ben saèa øocamuè gözi öèünde .m vireyüm” diyüp, 

øavl eyleyüp bä˚a geldiler. úÁşıø pinhän oldı. úAvret eri ile armud a˚acı dibinde otururken úavret 

armud a˚acına çıøup feryäd eyledi ki: Bre gidì! Nedür ol úavret niçün cimäú idersün?” diyüp näle 

idicek ≈arìf didi ki: “Dìväne misün ey úavret? Ben ∆òd yalñızum” diyicek, úavret aşa˚a inüp didi ki: 

“Sen a˚aca çıø, görelüm, sen de beni görür misün?” diyüp ≈arìf a˚aca çıøarøan úäşıøına işäret idüp, 

a˚ac dibinde cimäú idüp, ≈arìf a˚ac üzerinden didi ki: “Şübhe yoødur ki bu a˚acda bi‟l-∆a´´a bu 

keyfiyet muøarrer” diyüp, taúaccüb idüp aşa˚a inerken úäşıø pinhän olup, úavretin tenhä buldı.  

II. Nasreddin Hoca Fıkraları 

Fehîm, letâyif-nâmesinin sonunu Nasreddin Hoca fıkralarına ayırmıştır. En son “latîfe” 

başlığıyla yer alan fıkra silinmiş vaziyettedir. Bundan sonra başlayan her fıkranın başlangıcına “ve 

lehu”, “bu da öyledir” başlığını koyan şair, eserinde on üç fıkraya yer vermiştir. Bu fıkraların bir 

kısmı müstehcen niteliktedir.  

1) Ve lehu 

Bir gün Tìmùr, `¥äce ile ≈amäma girüp didi ki: “`¥äce ben øaç aøçe degerüm?” didükde, 

`¥äce “Beş yüz aøçe” diyüp Timur didi ki: “Hey dìväne! Beş yüz aøçe benüm peştemälüm deger” 

                                                 
44 “~äşä mine‟l-øäúidìn”, “Oturanlar müstesna.(Söz meclisten dıĢarı).” 
45 “~äşä mine‟s-sämiúìndür”, “Duyanlar müstesnadır.” 
46 Eserde aĢırı derecede müstehcen nitelikte latifeler bulunup buraya sadece en az müstehcenlik ihtiva eden örnekler 

seçilmiĢtir. 
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didükde, `¥äce da∆i ceväb virdi ki: “Ben dahì peştemäli ta∆mìn iderüm, yo∆sa seni bir aøçeye kim 

alur?” didi.
47

 

2) Ve lehu 

`¥äce‟ye didiler ki: “úAvretüè ne çoø gezer.” `¥äce didi ki “Eger gezse idi, benüm eve da∆i 

gelür idi” didi. 

3) Ve lehu 

Bir gün `¥äce, øızına “æızum øalø baèa ıbrıøı getür.” diyüp ∆atunı didi ki: “ Bir 

kesilmedük øavundur. Niçün a˚ır şeyi teklìf idersün?” didükde, `¥äce “Bre hey úavret! Sen 

kesilmedük dirsün. Anuè ortasından bir dilim da∆i çıømış” didi. 

4) Ve lehu 

Bir gün `¥äce‟ye meyyit yumaø teklìf eylediler. Bir ´u kenärına meyyiti götürüp ∆aløa 

ceväb virdi ki: “Varuè käruèuza gidüè. Bu bir maøbùl-i dergäh, bir ölüdür.” diyüp ∆aløı ´avup 

meyyiti ´uya ´aldı. Birøaç günden ´oèra meyyiti ekin kenärında bulup `¥äceye didiler ki: “Niçün 

böyle eyledüè?” `¥äce didi ki: “Meläõikeler anı göge götürmişler idiler. Gör ki yolda ne po∆ 

yimişdür, yine bıraømışlar!.. Yä n‟eyleyelüm?” didi. 

5) Ve lehu 

`¥äce‟den ip istediler “Un serdüm” diyü ceväb virdi. 

6) Ve lehu 

`¥äce Rama◊än ayınuè úadedin bilmek içün bir çölmege günde bir no∆ùd øor idi. Bir gün 

tenhä øızı bir avuç no∆ùd bıraødı. `¥äce‟ye didiler ki: “Ayuè øaçıdur?” `¥äce eve gelüp no∆ùdı 

´ayup yüzden mütecäviz bulup ∆aløa ceväb virdi ki: “Yetmişden ziyäde olmış.” didükde, ∆alø 

didiler ki: “Ey `¥äce! Yä ay otuzdan ziyäde olur mı?” didüklerinde, `¥äce ceväb virdi ki: “Çölmek 

≈esäbına baøınca yüzden da∆i mütecävizdür” didi. 

7) Ve lehu 

`¥äce bir köyde ∆aløa namäz taúlìm idüp “Nice idersem siz da∆i eyle idüè.” diyüp namäzı 

tamäm øılup, Áyete‟l-Kürsì ma≈allinde yüzin cemäúate dönicek, cemäúat da∆i cümlesi yüzin 

`¥äce‟den çevirdiler. Birisine bir depme urup ägäh itmek muräd eyledükde, ol dahi öèdekine urup 

øıyämet øopdı. 

8) Ve lehu 

  `¥äce odun keserken bir adam gelüp “A `¥äce! Sen bu a˚acuè başına oturmışsun, dibini 

kesersen, şimdi düşersin” didükde, `¥äce düşüp ≈arìfe didi ki: “Sen benüm düşecegüm bildüè, 

ölecegüm da∆i bilürsün” diyüp ibräm idicek, ≈arìf da∆i didi ki: “Eşegüè üç o´urınca ölürsün” diyüp 

`¥äce odunı eşege yükledüp yola reväne oldı. Eşek bir kere o´urup “Hay canımuè biri gitdi” diyüp 

äheste yürümege başladı. Bir da∆i, bir da∆i da keennehu teslìm-i rù≈ eyleyüp eşek eve gelüp ∆alø 

`¥äce‟yi tecessüs idüp buldılar. `¥äce didi ki: “Ben öldüm, beni ˚asl idüp defn idüèüz, läkin 

başum ≠arafın açıø øoyuèuz ki ´ıøılduøça gähìce çıøarum” diyüp va´iyyet eyledi. `alø `¥äce‟yi 

                                                 
47 Lâmiî Çelebi, bu fıkranın Ahmedî ile Timur arasında geçtiğini bildirmiĢtir. Bkz. age, s. 44. 
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teneşire yaturdup yudılar. ˙assäle didiler ki: “™uyı muútedil idüèüz” dir idi. Tamäm idüp 

∆arpüşteye øoyup mezära götürürken yol üzere çamur gelüp didiler ki: “Bu `¥äce bir eyü adam idi. 

Ne ≈äldür bundan biz nice geçelüm?” diyicek `¥äce øaløup didi ki : “ Biz ´a˚ iken şol øurı olan 

yirlerden geçerdük” didi.  

Netìce `¥äce‟yi defn eyleyüp, baúde‟l-úişä bir kärbän gelürken çäkerler ´adäsın `¥äce işidüp 

“Hay zebänìler geliyor” mülä≈a®asıyla mezärdan çıøınca, øatırlar ürküp øatırcı `¥äce‟yi øamçı ile 

ol øadar dögdi, bì-täb eyledi. Ol ≈äletiyle evine gelüp a≈väl-i ä∆iretden suõäl idene ceväb virdi ki: 

“N‟eylerseèüz eyleyüèüz, hemän ∆arbän øatırın ürkütmeyüèüz” didi. Bundan meõäl øulùbe 

≠oøunmayuèuz, dimekdür. 

9) Ve lehu 

`¥äce Na´ìre‟d-dìn‟e bir ≈üccet läzım gelüp bir şùm øä¬ìya bir desti ≠opraø ve a˚zına bir 

øaşıø bal øoyup rüşvet virüp ≈ücceti alup gidicek øä¬ì a≈väle väøıf olup `¥äce‟yi daúvet idüp didi 

ki: “~üccet yaèlış olmış. Virüèüz, bir ´a≈ì≈in yazalum” didükde, `¥äce ceväb virdi ki: “~üccet 

´a≈ì≈dür, var ise yaèlış, destidedür” diyüp øä¬ìyı ilzäm eyledi. 

10) Ve lehu 

`¥äce‟ye dimişler ki:  “O˚luèuè úaølı gitmiş.” `¥äce didi ki: “úAølı yo˚ idi. úAceb giden 

nedür?” didi.  

`¥äce evliyäu‟llähdan idügünde şübhe yoødur. Le≠äìfe mäõil olma˚la mestùr øalmışdur. 

Ra≈imehu‟lläh. 

Sonuç 

Bu yazıda, Fehîm-i Kadîm tarafından kaleme alınan letâyif-nâme ayrıntılı bir Ģekilde 

incelenmeye çalıĢılmıĢ ve eserde yer alan latife ve Nasreddin Hoca fıkralarından örnekler 

sunulmuĢtur. Letâyif-nâmeler hakkında kaleme alınan yazılarda, sadece ismine yer verilen mahiyeti 

hususunda hiç bir malumatın bulunmadığı bu eser, ilk defa bu yazıyla ilim âlemine tanıtılmıĢtır. 

Söz konu latifeler kitabının önemli bir bölümünün Molla Câmî‟nin Bahâristân adlı eserindeki 

latifelerden tercüme olduğu tespit edilmiĢtir.  

Fehîm her ne kadar eserinin mukaddimesinde, “ahlâka uymayan çirkin sözlerin” sonunun 

piĢmanlık olduğunu bildirip “nefsini bu latifeler vasıtasıyla ıslah ettiğini” söylese de ahlâka aykırı, 

edeb dıĢı müstehcen latifelere yer vermekten kendini alamamıĢtır. Mizah hakkındaki düĢüncelerini 

Kur’ân-ı Kerîm‟den ayetler ve Hz. Peygamber‟in hadisleriyle destekleyen Ģairin savunduğu 

fikirlerin tam aksi yönünde hareket ettiği görülmektedir. Şehrengîz ve Bahr-i Tavil‟inde müstehcen 

ifadelere sıkça yer veren Fehîm, letayif-nâmede de bu tür kullanımlardan geri durmamıĢtır. 
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